
ישראל מדינת
המשפטים משרד

הכללית המנהלת לשכת

 תשע״ו כסלו כ> ירושלים,
 2015 דצמבר 2

003-99-2015-010474 מספרנו:

 הישיבה משתתפי : אל

רב, שלום

25.11.2015 מיום גיידסטאר פרויקט בנושא היגוי ועדת דיון- סיכום הנדון:
ם תפי ת ש ת : מ הל מנ ת, ה ר הכללי ל מ א רי ס, א ר ויי ל מ ס, איי בו לו ת גב׳ ג ה, צילי גב׳ לוי, הלר עינ א ר נ שון מ  ש

פרי, רז גב׳ סו טול, לי ר ש ד מ ד ל טי, א ר קנ נן מ ד, רו ר דו בין, יוני מ ר בנפזי, יוני גב׳ רו אי, רני מ ד  יעל גב׳ דו
ל גב׳ שלגי, ט בי ס, גלי גב׳ שרייבר, א ר גרו טר, זיו מ ר סל ה מ ד הו קב, בן י ה גב׳ יע רי ך מו ל מ לי א

 כי )מצגת(.מציין לאחרונה בו שנעשו והשינויים גיידסטאר אודות ונתונים פתיחה דברי :דודאי מר
התכנים. בעדכון הציבור מעורבות בהגברת הצורך עולה הנתונים פי על

 לרבות באתר מידע פרסום הסדרת שעניינן תקנות, התקנת נדרשת האתר קידום לצורך :גרוס גב'
 טפסי באמצעות דיגיטלי באופן עמותות ידי על שיימסר המידע והרחבת הפוך לחיפוש האפשרות

וחקיקה. יעוץ מחלקת מול משפטיות סוגיות וליבון תיאום דורש הדבר הדיווח.

:הכללית המנהלת

דיחוי. ללא המשפטים שרת בפני ולהביאם הנדרשים החקיקה תיקוני את לקדם מנחה

 הנוכחי, במצב גיידסטאר. פרויקט קידום לצורך דינאמיים בשותפים רבה חשיבות יש כי סבורה

 המצופה המדרגה קפיצת לצורך הנדרשים לשינויים עצמה מתאימה אינה NPTECH חברת
 כי ומציינת, זה, בשלב בפרויקט הנדיב ויד הג׳וינט עם השותפות חשיבות את מדגישה מהפרויקט.

הפרויקט. של זה בשלב המרכזי השיקול איננו הכלכלי השיקול

 החלופה השלישי. המגזר פעילות לבין הטכנולוגית הפעילות בין להפריד יש כי סבור :גלובוס מר
 אפשרויות בחינת תוך הנדיב ויד הג׳וינט עם השותפות המשך היא התאגידים רשות בעיני העדיפה

 או אחרים, שלישי מגזר גורמי איתור הן נוספות חלופות אחר. טכנולוגי גורם עם ההתקשרות
השלישי. המגזר עם שותפות ללא משרדית, אחריות לקיחת

 סיום לאחר רק תעשה הטכנולוגי הפן על המשפטים משרד אחריות שלקיחת ממליץ סופרי: מר
בענן. אכסון לטכנולוגיית המעבר תהליך

 NPTECH את שיחליף טכנולוגי ספק לאיתור מכרז יקיים שהג׳וינט אפשרות ישנה :גרוס גב'
לכך. מוכן יהיה המשפטים כשמשרד החוזה לסיום אפשרות מתן תוך שנים, 3 למשך

.2016 שנת סוף עד NPTECH עם להישאר ממליץ :דודאי מר

 בכוונתנו כי מראש ידיעה תוך קצרה, לתקופה חדש גורם עם התקשרות :הכללית המנהלת
 למשרד הטכנולוגי והתפעול הניהול את ולהעביר מוקדם בשלב ההתקשרות את להפסיק

לב. תום חסרת התנהלות כדי לעלות עלולה המשפטים,

 הג׳וינט ידי על הטכנולוגי הספק בבחירת מעורב יהיה מידע מערכות שאגף מציעה שרייבר: גב'
ובהנחייתו.
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 את מנחה מסתיימת. או נמשכת NPTECH עם ההתקשרות האם להחליט יש :הכללית המנהלת
 הפרויקט את שילווה התאגידים רשות עובד הקרובים החודשים במהלך למנות התאגידים רשות

הג׳וינט. מטעם הנושא על האחראית לצד

 הקיים האדם כוח על להתבסס ולא חלקית, במשרה כיועץ חיצוני גורם למנות מציע :גלובוס מר
 כדי אולם הפרויקט, בקידום הרשות עובדי של רבות שעות מושקעות כיום כבר התאגידים. ברשות
 מתאים מישהו כיום אין לפחות. משרה כחצי נדרשת הנושאים את לקדם באמת יהיה שניתן

הנדרש. השעות היקף את להשקיע שמסוגל התאגידים ברשות

 התאגידים, רשות מתוך ועניין מוטיבציה בעל גורם תחילה לחפש מציעה :הכללית המנהלת
תפקידו. על נוסף התחום על אחראי להיות נכון שיהיה

:הכללית המנהלת סיכום

 התקדמות על בכתב קצר עדכון חודש מידי אליה להעביר התאגידים רשות ואת הג׳וינט את מנחה
גיידסטאר. פרויקט

 ימשיכו אשר הטכנולוגיים, בהיבטים גם ,2016 שנת לסוף עד הג׳וינט עם התקשרות ליצור מנחה

 לנטילת להיערך יש 2016 שנת לתום עד .NPTECH ידי על הג׳ויינט באחריות 2016 סוף עד להתבצע
 ואת ,2016 לשנת העבודה בתכנית הנושא את לכלול יש הטכנולוגי. התחום על משרדית אחריות

.2015 לשנת האחרון לרבעון העבודה בתכנית ההיערכות

 התחום על הן אחראי הג׳וינט יהיה הראשונה בשנה שנים. לשלוש יהיה הג׳וינט עם החוזה
 החברתית המעטפת תחום על אחראי יוותר הבאות ובשנתיים החברתי, התחום על והן הטכנולוגי

 במשרד מידע מערכות אגף באחריות יהיה הפרויקט של הטכנולוגי ההיבט כאשר בלבד,
המשפטים.

שם ה ע״י: נר רי ך מו ל מ לי א

בישיבה: שהתקבלו החלטות
ליידוע גורמים ההחלטה תיאור החלטה

התאגידים רשות  חודש, מידי הכללית למנהלת לדווח יש
 פרויקט התקדמות על בכתב,

גיידסטאר.

 חודשיים עדכונים
שותפים

.1

 לשכת התאגידים, רשות
 אגף המשפטית; היועצת

ומכרזים. רכש

 שנים שלוש תימשך ההתקשרות
 תכלול 2016 שנת לסוף עד נוספות.

 בתחום גם מענה ההתקשרות
 2017-2018 בשנים הטכנולוגי.

 בהיבט מענה תכלול ההתקשרות
השלישי. המגזר עם והקשר הניהול

 ארגון עם התקשרות
הג׳וינט

.2

 מידע; מערכות אגף
 מדיניות תכנון סמנכ״ל

ואסטרטגיה

 המשפטים במשרד מידע מערכות אגף
 והתפעול הפיתוח לקליטת מראש ייערך

 באופן גיידסטאר אתר של הטכנולוגי
 שנת בתחילת כבר להפעילו שיוכל
2017.

 הפיתוח העברת
 הטכנולוגי והתפעול
 אגף לאחריות
 במשרד מידע מערכות

המשפטים.

.3
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בישיבה: שהתקבלו משימות
לביצוע תאריך מטפל גורם תיאור נושא

31.3.2016 היועצת
המשפטית

לרשות
התאגידים;

מחלקת
יעוץ

וחקיקה

 הנדרשים החקיקה תיקוני הגשת
המשפטים. שרת לחתימת

 חקיקה תיקוני
 לשם נדרשים

 הנתונים טיוב
 המתפרסמים

באתר

.1

15.5.2016  רשות ראש
התאגידים

 שיהיה, הפרויקט, לליווי גורם מינוי
התאגידים. רשות עובד הניתן, ככל

 גורם מינוי
ברשות

 לליווי התאגידים
 באופן הפרויקט

שוטף.

.2

בברכה,

 יעקב בן יהודה
הכללית למנהלת עוזר
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